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 فهرست مطالب
 

 پروژه درس انجام و اخذ روند•

 خوب پروژه يک ويژگیهای•

 نامه پايان درست نگارش قواعد•

 ! آن گزارش و کارآموزی درس مورد در هم کمی و•
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 اهمیت درس پروژه کارشناسی

  :کارشناسی پروژه•

 شما قابلیتهای اثبات برای سندی•

 يکجا صورت به پراکنده های آموخته همه از استفاده برای فرصتی•

 ! درونی نفس به اعتماد يک کسب برای فرصتی و•

 تکمیلی تحصیالت دوره در پروژه درس اهمیت به اشاره•

 مؤسسه اين در کارآموزی و پروژه دروس اهمیت به اشاره•
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 (1)روند اجرايی درس پروژه 

 :پروژه درس انجام و اخذ مراحل•

(بعد به چهارم ترم از) گلستان در پروژه درس اخذ 

(مقرر مهلت در پروپوزال کردن پر) پروژه راهنمای استاد و موضوع انتخاب 

 !است محدود راهنما اساتید ظرفیت•

 شود می معین (موضوع حسب بر) گروه مدير توسط پروژه داور استاد•

راهنما استاد نظر زير پروژه انجام 
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 (2)روند اجرايی درس پروژه 

 

داور استاد ويژه به و راهنما استاد به پروژه از نسخه يک تحويل! 

داور و راهنما اساتید سؤاالت به پاسخگويی و دفاعیه جلسه در شرکت 

گروه به مستندات تحويل و پروژه نواقص رفع 
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 (1) کارشناسی های پروژه انواع معرفی
 

 

افزار تحت  نرم )با ابزارها و روشهای شناخته شده نرم افزار ساخت و طراحی •
 ...(وب، نرم افزار رومیزی، نرم افزار موبايل و 

 

 سخت افزار جديد و برنامه نويسی آنطراحی و ساخت •
 

در سطح کیفی )محصوالت گرافیکی و يا چند رسانه ای  طراحی و ساخت•
 (باال

 
 

 

5 



 (2) کارشناسی های پروژه انواع معرفی

 
 با آنها کار عملیفناوريهای جديد و انجام نمونه های مطالعه و بررسی •

 

 ....يا  ASP. Net MVCيا فناوری  WPFبرای مثال فناوری •
 

و استفاده از آنها برای بررسی، مطالعه و يا  شبیه سازی با نرم افزارهای کار •
 سیستمطراحی يک 

 

 آنهاو انجام کار عملی با الگوريتمهای هوش مصنوعی مطالعه و بررسی •
 

•..... 
 

 !ضمناً پروژه های صرفاً تئوری پذيرفته نمی شوند   
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 (1) نامه پايان مکتوب نسخه اهمیت

 
 .بسیاری از دانشجويان در درس پروژه خوب استکار عملی کیفیت •

 

تهیه  )گزارش پروژه با اين حال، تنها تعداد کمی از دانشجويان در نوشتن •
 .درست عمل می کنند( مستندات آن

 

 !کیفیت پايین گزارش، ارزش کار عملی را هم از بین می برد•
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 (1) دفاعیه جلسات برگزاری نحوه
 

برگزار می شود و   متمرکزجلسات دفاعیه در هر انتهای هر ترم به صورت •
 .حضور در آن اجباری است

 

 .و دانشجويان عالقه مند برگزار می شوددو استاد جلسات با حضور •
 

 !به حاضران استپذيرايی ساده يکی از آداب برگزاری جلسه دفاعیه، ارائه يک •
 

همچنین توصیه می شود که دانشجويانی که کیفیت پروژه های آنها خوب •
 !بپردازند تبلیغاتاست، قبل از جلسه به انجام 
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 (2) دفاعیه جلسات برگزاری نحوه
 

را يک هفته قبل از دفاع در پرينت اولیه پايان نامه موظف است که دانشجو •
 .اختیار هر دو استاد قرار دهد

 

  پاورپوينتهمچنین دانشجو موظف است تا محتويات پروژه خود را به صورت •
 .نموده و به پرسشها پاسخ دهددقیقه ارائه  30در ظرف 

 

در همین جلسه و با مشورت دو استاد با يکديگر مشخص می نمره دانشجو •
 !می شوند تمديدپروژه های ضعیف . شود

 

را به دفتر گروه تحويل  فرم صورت جلسه استاد راهنمای پروژه بايد در نهايت •
 .اين فرم ضمیمه مدارک فارغ التحصیلی دانشجو خواهد شد. نمايد

9 



 پروژه ارزيابی معیارهای
 

 موضوع پروژه و کیفیت انجام آن•

 کیفیت متن پايان نامه•

 کیفیت دفاع•
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 آن انجام کیفیت و پروژه موضوع

 
 نو بودن و يا سخت بودن موضوع پروژه•

 

 تحلیل و واشکافی دقیق مسئله•
 

 برخورداری از ابتکار و خالقیت در انجام پروژه•
 

 (مطابق فرم پروپوزال)رسیدن به خروجی های مورد نظر •
 

 ارتباط مستمر با استاد راهنما و انجام تدريجی پروژه در طول ترم•
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 نامه پايان متن کیفیت

 
 ظاهری پايان نامه و رعايت قوانین  زيبايی•
 ....(از نظر جلد، متن، فهرست، شکلها و جدولها، )•

 

 قابل فهم  ساختارمنطقی و فصل بندی •
 

 درست و روانبیان •
 

از جمله استفاده درست از مراجع، رعايت  )رعايت اصول گزارش نويسی علمی •
 ...(، کپی رايت
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 قوانین رعايت و ظاهری زيبايی

 

 زرشکی: جلد پايان نامه رنگ •

 14و يا  13نازنین : فونت •

 (bold)به صورت ضخیم : عناوين تیترها •

 ...، 3-1، 2-1، 1-1: تیترها شماره گذاری شده باشند •

 !( صفحه، حتی پروژه های دکتری 100حدود )در حد معقول حجم پروژه  •

 !چاپ شوند دو روصفحات به صورت : برای صرفه جويی در مصرف کاغذ •

 به صورت منظم، تراز شده و با شماره شکل ها و جدول ها •
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 نامه پايان جلد طرح
 

 آرم و نام دانشگاه •

پايان نامه برای دريافت درجه کارشناسی در رشته مهندسی تکنولوژی  ”عبارت  •

 در زير نام دانشگاه“ نرم افزار

 (درشتبه صورت )عنوان پروژه  •

 (صرفا با ذکر القاب علمی)نام و نام خانوادگی استاد راهنما  •

 نام دانشجو •

 سال تدوين پروژه •
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   (1) صفحات ترتیب
 

 صفحه بسم اهلل •

 صفحه اول، دقیقاً مثل جلد •

 صفحه تأيید پروژه توسط استاد  •

 صفحه تقديم   •
 !به عزيزان و کسانی که دوستشان داريم •

 صفحه تشکر و قدردانی •
از اساتید و همکاران پروژه و يا هر کس ديگری که در موفقیت دانشجو نقش داشته  •

 .است
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 (2) صفحات ترتیب
 

 چکیده •

 پاراگراف 4يا  3در يک صفحه،  •

 هدف از چکیده اين است که  •

 !دست پیدا کند تصوير کلی از پروژه خواننده در کوتاهترين زمان ممکن به يک  

 فهرست پروژه •

 (در فصل های متوالی)متن اصلی پايان نامه  •

 مراجع پروژه •

 پیوستها •
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 (1) فهم قابل ساختار و درست بندی فصل

 .فصل بندی درست به موضوع پروژه بستگی دارد
 :مثالً در پروژه های طراحی و ساخت می توان به صورت زير عمل کرد

 تعريف پروژه : فصل اول •
 ...هدف از انجام پروژه، مشکالت موجود، مزيتهای سیستم جديد و •

 ابزارشناسی: فصل دوم •
 معرفی مختصر ابزارهای مورد استفاده در پروژه و دلیل انتخاب آنها•

 نیازمندی های پروژه تحلیل: فصل سوم •
 سیستم طراحی: فصل چهارم •

 ...از جمله طراحی کالسها، طراحی پايگاه داده ها، تعريف سطوح دسترسی، •

 سیستمپیاده سازی و تست : فصل پنجم •
 نکات مهم برنامه نويسی، درج تصاوير از خروجی سیستم •
 !!و کامالً ناپسند است !! گذاشتن کدهای منبع سیستم اصالً مرسوم نیست•
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 (2) فهم قابل ساختار و درست بندی فصل

 :و در حالت کلی فصل بندی درست به زير خواهد بود 
 

 :درصد پروژه 30الی  20
 تعريف پروژه•

 

 مختصری از مطالب تئوری مرتبط با پروژه•
 

 معرفی مختصر ابزارها•
 

 :درصد پروژه 80الی  70
 

 شرح و تفصیل مراحل انجام پروژه توسط دانشجو•
 

 نمايش خروجی ها•
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 منابع از درست استفاده و رايت کپی رعايت
 

 !بنويسیدقلم خود شما بايد متن پايان نامه را به  •

ايجاد نموده و به ذخاير مکتوب علمی  محصول جديد در اين صورت شما يک  •

 (يک روايت متفاوت از يک دانش موجود! )بشر اضافه کرده ايد

 !متن پايان نامه بايد کامالً رسمی و به سبک کتابها و مقاالت علمی باشد •

 !خودداری کنید( و سبک دفترچه خاطرات)زبان عامیانه از نوشتن مطالب به  •

صفحه ای   100صفحه ای که به قلم خود شما نوشته شود، بهتر است از  10 •

 .که مستقیماً از يک جای ديگر کپی شده باشد
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 دفاع کیفیت

 

 :کیفیت ارائه •
 

 زيبايی اساليدها•

 ساختار مطالب و جامعیت آنها•

 زمان بندی درست•
 

 قدرت پاسخ گويی به سؤاالت داوران•
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 ارائه ساختار

 

 در قالب اساليد: بخش اول

 خالصه ای از متن پايان نامه بر اساس همان ترتیب فصل ها •

 نمايش خروجی پروژه به صورت عملی: بخش دوم

 اجرای سیستم و نمايش نتايج •
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 !کارآموزی گزارش مورد در هم کمی و

 .، گزارش میدهدآنچه در دوره کارآموزی گذشته است  گزارش کارآموزی درباره•

...  گزارش کارآموزی در مورد انواع پردازنده ها، انواع زبان های برنامه نويسی و •
 !نیست

 بخشهای مختلف گزارش کارآموزی•

 ....(ساختار سازمانی، زمینه فعالیت، نوع کارها، )محل کارآموزی معرفی •

 کارها  گزارش•

 به تفکیک موضوعی•

 و يا به تفکیک زمانی•

 نتیجه گیری•
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 پاسخ هب سؤاالت شما
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